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תקציר
גידול שחל תחושה קיימת במקביל, בישראל. הבריאות במערכת רבות תמורות חלו האחרון בעשור
סקר נתוני פרסום הפרטיים. הרפואה שירותי על ובייחוד בריאות, על משקיהבית בהוצאות ניכר
הסקר לבין בינו השוואה עלידי הנושא של אמפירית בדיקה מאפשר 1992/93 המשפחה הוצאות

לפניו. שנים שש שנערך הקודם

ב£159), הכספית (וההוצאה ב^9 ריאלית עלתה לתצרוכת שההוצאה שבזמן מתקבל, מהבדיקה
מעליית נובע זה גידול ריאליים. במונחים בכ£ל50  יותר בהרבה עלו בריאות על ההוצאות הרי
ביותר הגדולה העלייה והמוצריםשנצרכו. השירותים בכמויות מגידול גם אך יחסית, גבוהה מחירים
גדלה פרטיים רפואה לשירותי ההוצאה לקופותהחולים. בתשלומים היתה אבסולוטיים) (במונחים
המרכזי הממצא מאוד). נמוך (מבסיס מ£ל200 ביותר גדלו פרטיים לביטוחים וההוצאות ב£ל25
בעיקר, נובע, האחרונות בשנים בריאות על משקיהבית בהוצאות שהגידול הוא מההשוואה שעולה
בהוצאות מהשינויים לצפות, היה שניתן כפי ולא, לקופותהחולים בהוצאה המשמעותי מהשינוי
היקף מהרחבת זו עלייה נובעת מידה באיזו לבדוק יש בהמשך או בעתיד פרטיים. שירותים על

קופותהחולים. עלידי פרטיים שירותים של הרכישות



תודות

אחדות וללאה לסטטיסטיקה המרכזית מהלשכה בורשטיין ולגדעון קרשאי לראובן נתונה תודתנו
סייעו אשר המכון צוות חברי לכל מודים אנו זה. לדו"ח הערותיהם על לאומי, לביטוח מהמוסד
אלון לבלהה תודה חביב. ולג'ק פקטור לחיים ובמיוחד ובהערות בהארות בעצות, העבודה במהלך

בהדפסתו. שסייעה שיזגל ולאילנה הדו"ח את שערכה
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בשנים חודשים) (ב3 לבריאות הוצאות על המדווחים משקיהבית אחוז :3 לוח
5 ו1992/93 1986/87

ו1992/93 1986/87 לבריאות, הוצאות על שדיווחו משקיבית של ממוצעת הוצאה :4 לוח
6 למשקבית) לחודש (בש"ח

על הוצאות להם שהיו שדיווחו משקיהבית ואחוז בריאות על הוצאות ממוצע :5 לוח
9 1992/930 1986/87 סטנדרטית לנפש נטו הכנסה עשירוני לפי בריאות,
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מבוא .1

של חלקה מבחינת בעולם המובילות הארצות בין ישראל היתה השמונים, שנות בתחילת כבר
בשנים '.(1990 החקירה ועדת (דו"ח משקיבית עלידי הממומן בריאות, על הלאומית ההוצאה
גורמים של בחלקם גידול חל הציבורית, הבריאות במערכת המשברים סדרת רקע על האחרונות,
בבד, בד .(1993 הבריאות (משרד בריאות שירותי בהספקת רווח) למטרת (הפועלים פרטיים
של חלק באותו דהיינו, הפרטי, במרכיב גידול חל השירותים מימון לגבי שגם תחושה התעוררה

משקיהבית. עלידי הממומן בריאות על ההוצאות

על הלאומית ההוצאה סךכל במימון חשוב תפקיד יש הבריאות בתחום משקיהבית להוצאות
לבריאות הלאומית ההוצאה הסתכמה שב1992 מתקבל, הלאומיים החשבונות מתוך בריאות.
של תשלומיהם הגולמי. המקומי מהתוצר .s%0 שהם דולר), מיליארד (כ4.2 ש"ח מיליארד ב12.5

ישירות משקיבית של ותשלומים זו, מהוצאה £289 מימנו ותרופות שירותים בעבור משקיהבית
מס  המקביל המס מההוצאה. נוספים 2396 מימנו בקופותהחולים) חבר (דמי לקופותהחולים
£219 ואילו מההוצאה, £249 מממן  הלאומי לביטוח משלמים שהמעסיקים לבריאות המיועד
אחרים מקורות באמצעות ממומנים אחוזים שלושה הכללי. המיסוי דרך ממומנים מההוצאה

1995ב). (הלמ"ס

משקיהבית בהוצאות ריאלי גידול חל מידה, ובאיזו האם, לבחון היא הנוכחי המאמר מטרת
השונים. סעיפיה ולפי בריאות על ההוצאה לסךכל תתייחס הבדיקה האחרונות. בשנים לבריאות
הנובע גידול לבין יחסיים, במחירים משינויים הנובע בהוצאה גידול בין בניתוח להבחין ננסה בנוסף,

ובאיכותם. השירותים בכמות משינויים

הלמ"ס ;1989 (הלמ"ס ו1986/87 1992/93 בשנים המשפחה הוצאות סקרי נתוני על מתבסס הניתוח
הוצאות לגבי (1995 הלמ"ס 1994ב; הלמ"ס 1994א; (הלמ"ס הלאומיים החשבונות נתוני ועל (1994 :

והם לערך, שנים לשש אחת הלמ"ס עלידי נערכים המשפחה הוצאות סקרי קופותהחולים. ותקבולי
את לחקור היא אלה סקרים של העיקרית מטרתם בישראל. העירונית לאוכלוסייה מתייחסים
למשקלי משמשבסיס התצרוכת סל הרכב וההוצאות. הםההכנסות שמרכיביו משקיהבית, תקציב
את המייצגים משקיבית כ5,000 של מדגם על מתבססים הנתונים לצרכן. המחירים מדד

במדינה. ממשקיהבית %90d המהווה העירונית האוכלוסייה

מאחר פרטית, כהוצאה לקופותהחולים, שילמו שמשקיהבית חבר, לדמי התייחסה החקירה ועדת 1

מס, כאל החבר לדמי להתייחס שיש הטוענים יש הממשלה. עלידי ולא הקופות עלידי נגבו שהם
הקופה. חבר של ההכנסה לרמת קשורה היתה התשלום שרמת מאחר ו1
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של ההוצאות לכלל המשפחה הוצאות סקרי מתייחסים הבריאות שבתחום לכך לב לשים יש

ולביטוחים בקופותהחולים חברות בעבור תשלומים (כולל בריאות על משקיהבית
פרטית"2 "רפואה כלל בדרך המכונים ספציפיים שירותים על להוצאות רק ולא משלימים/מסחריים)

השירות.3 קבלת בעת נגבה עליהם ושהתשלום

ממצאים .2

ב1992/93 בריאות שיחת' על הוצאות
העירוניים משקיהבית מיליון כ1.3 של לבריאות ההוצאה סך הסתכמה שב1992/93 מראה 1 לוח
מתוך העיקרי החלק את מהוות בריאות לביטוח ההוצאות לחודש. למשקבית בממוצע ש"ח ב360

או שירותים על מוצאים נוספים ש"ח 88 ש"ח, 75  שיניים לריפוי ההוצאות ש"ח. 197  זו הוצאה
הוצאות ש"ח ו33 שיקום ומכשירי תרופות כגון בריאות מוצרי על ש"ח 55) אחרים רפואה מצרכי

אחרים). בריאות לשירותי

האחחטת השנים בשש לבריאות בהוצאות התפתחויות
שסל בעוד הכללי, המדד עליית בניכוי בכ>$48 לבריאות ההוצאה עלתה האחרונות השנים בשש

של משילוב נובעת זו עלייה .(1 לוח (ראה הדיור סעיף ללא וב$15 בכ£ל9, רק גדל כולו התצרוכת
בכמות מגידול וכן הכללי),4 המדד מעל 28 (כ£9 הבריאות שירותי במחירי יחסית גבוהה עלייה
מ>$5.2 בסל בריאות על ההוצאות משקל עלה מכך, כתוצאה (כ1696).5 שנצרכו הבריאות שירותי

ב1992/93. 7.1 ל* ב1986/87

שאינן הוצאות והן הרווק שבמסגרת הוצאות הן לכלול אמורים בסקר שהשתתפו המשפחות דיווחי 2
המשיבים בקרב רתיעה שקיימת ייתכן אך ציבורי). בביתחולים פרטי למנתח תשלומים (כמו חוקיות
הוצאות סקר של בשאלון אותן לכלול מפורשת הנחיה ניתנה לא חוקיות. בלתי הוצאות על לדווח

משקיהבית. עלידי דווחו אכן אלו תשלומים מידה באיזו אינדיקציה בידינו ואין המשפחה

קופותהחולים עלידי ממומנים רווח), (למטרות פרטיים גורמים עלידי המסופקים מהשירותים חלק 3
המתמקד זה, במאמר ביטוי יקבלו לא הם ולכן עצמם משקיהבית עלידי ולא הממשלה, עלידי או
למגזר הגיעו הקופות מתשלומי %1.7d רק שב1992 יצוין ההספקה. בהיבט ולא המימון בהיבט
תשלומי כל מסך מאוד קטן חלק עדיין אך ,1986/71 .Q%6 של מהשיעור יותר גבוה אחוז העסקי;

הקופות.

שחלק ייתכן קבוע, שירותים סל של התייקרות לשקף אמור הבריאות שירותי מחירי שמדד למרות 4
בשיפור ביטוי לידי (שבאה השירותים באיכות מהשיפור גם עצמה, להתייקרות בנוסף נובע, מעלייתו

.(1992 (הלמ"ס השירות מחיר בתוך הגלומים וכד'), קצרים תורים טכנולוגי,

מהשינויים במחירים השינויים השפעת את שמנכים לאחר כשארית מחושב ב"כמות" השינוי 5

ב"איכותם". שינויים גם לכלול אמור הוא שנצרכו, השירותים בכמות לשינויים בנוסף לכן, בהוצאה.
המחירים. במדד מתבטאים באיכות מהשינויים חלק לפעמים הקודמת, בהערה שצוין כפי אך

2
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בית, למשק לחודש (ש"ח ו1992/93 1986/87 בריאות על משקיהבית של הממוצעת ההוצאה :1 לוח
(1992/93 במחירי

שינוי אחוז
ריאלי 1992/93 1986/87

996 5,102 4,674 לתצרוכת הוצאות 0ך
>)ל48 360 243 בריאות על הוצאות 0הכ

WY0 197 101 בריאות ביסוח
9196 187 98 לקופותחולים אחיד מס
%210 10 3 ביטוח בחברות ביטוח
I3*5t 75 86 שיניים ריפוי
139J 71 63 שיניים טיפולי
%59 4 3 שיניים ביטוח
^י17 88 76 אחרות שירותיה/הוצאות
6ל49 28 19 תרופות
£ל40 6 10 רפואה** חומרי

790 14 13 אופטיים שיקום מכשירי
£ל25 25 20 פרטיים* שירותים
£ל59 8 5 סיעוד מוסדות
£ר 7 8 אחר

אלטרנטיבית, רפואה מיוחדים, טיפולים ניתוחים, מעבדה, בדיקות פרטי, לרופא הוצאות כולל *

מיון. וחדר אמבולנס פרטית, אחות אשפוז,

ותחבושות. טמפונים גפן, צמר כולל ** _^
ו1994. 1989 הלמ"ס, מקור:

שעלו בריאות לביטוח בהוצאות מקורה לבריאות בהוצאות הריאלית העלייה שעיקר רואים 1 בלוח
בחברות לביטוח בהוצאות והעלייה בכ9096 עלו בקופותהחולים חבר לדמי התשלומים בכ£949.

$59<  שיניים בביטוח £ל49, של עלייה נרשמה בתרופות מ$200. למעלה היתה מסחריות ביטוח
.£259  פרטית וברפואה

המשפחה גודל נשאר הנסקרת שבתקופה מאחר דמוגרפיים, לשינויים הגידול את לייחס ניתן לא
הנראה, ככל היתה, האוכלוסייה, של הגילי בהרכב לשינויים גם נפשות). (כ3.5 בעינו הממוצע

בלבד. ל^9.4 מ^8.8 גדל באוכלוסייה הקשישים של חלקם  קטנה השפעה

השינויים מובאים 1 בלוח מבט. נקודות משתי לבריאות בהוצאות השינויים את לנתח בחרנו
במחירים לשינויים הן ביטוי ניתן בכך הכללי. המדד עליית השפעת בניכוי המשפחתיות, בהוצאות
השינויים את לנתח אחרת דרך שנצרכו. בכמויות לשינויים והן שונים, בריאות שירותי של היחסיים
השינויים השפעת לבין הנצרכים השירותים בכמויות השינויים השפעת בין הבחנה עלידי היא
לכל הספציפי המדד בניכוי בהוצאות, השינויים .2 בלוח כמובא השירותים, של היחסיים במחירים

3
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לכך לב לשים יש זאת, עם שנצרכו. השירותים בכמויות שינויים רק לשקף אמורים הוצאה, סוג
חבר דמי (ובעיקר הבריאות ומוצרי הבריאות משירותי לחלק מחירים מדדי בבניית קושי שקיים
וכן השפעתה את למדוד שקשה הטכנוליגית מההתפתחות היתר, בין נובע, הדבר לקופותחולים).
חלק מהווה בו שכוחהאדם במגזר וזאת כוחאדם, באיכות שיפורים למדוד שקשה מהעובדה
באיכות. שיפורים זאת בכל משקף המדד מעליית שחלק ייתכן מכך כתוצאה בתשומות. מרכזי

לעומת 1992/93 ובמחיר בכמות השינוי ואחוזי לבריאות בהוצאה הריאלי השינוי אחוזי :2 לוח
. 1986/87

שינוי אחוז במחיר שינוי אחוז שינוי אחוז
ריאלי הכללי) המדד (מעל בכמות

9* 90/< לתצרוכת הוצאות 0ך
AS.% 2^ 1** בראות0הכ
943. 5^ 29* בריאות ביסוח
919& 58?G 2(^ לקופותחולים אחיד מס
21096 519& 11796 ביטוח בחברות ביטוח

MKz*> \m, שינ"ם ריפוי

139& £ל2 1196 שיניים טיפולי
%59 296 S%6 שיניים ביטוח

"5י17 %1 %18 אחרות" שיחתימו/הוצאות
מזה:

4996 1496 7596 תרופות
79622 9S 4296 אופטיים שיקום מכשירי
25X 6ל24 096 פרטיים* שירותים

אלטרנטיבית, רפואה מיוחדים, טיפולים ניתוחים, מעבדה, בדיקות פרטי, לרופא הוצאות כולל *

מיון. וחדר אמבולנס פרטית, אחות אשפוז,

מדד להן לייחס היה שקשה ב1986/87 הוצאות מספר קיימות אחרות" והוצאות "שירותים בסעיף **
.1992/93 למחירי המקודמות ההוצאות הוצגו לא ולכן מתאים

ו1989. 1994 הלמ"ס, מקור:

הבריאות מוצרי/שירותי במחירי השינוי של ממכפלה כאמור, נובעת, לבריאות בהוצאות העלייה
ניכוי עלידי (המתקבלים בכמות השינויים גם מוצגים 2 בלוח מוצר/שירות. מכל שנצרכו והכמויות
המוצרים קבוצות כל במחירי העליות וגם בגינו), ההוצאה מן מוצר/שירות כל של המדד עליית
ואילו בכ1696. עלתה בריאות שירותי עולהשצריכת מהלוח הכללי. המדד לעליית מעבר והשירותים
ושיניים בריאות בביטוחי נמצאת גדולה כמותית עלייה הכללי. למדד מעל ב2896 עלו מחיריהם
והוצאות פרטית רפואה שירותי בצריכת מ5096. למעלה של גידול  תרופות ובצריכת ביטוח בחברות
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סל הרחבת הם לכך אפשריים הסברים יחסית. נמוך שינוי נמצא זאת, לעומת שיניים, לטיפולי
ומסחריים. משלימים ביטוחים הרחבת ו/או קופותהחולים של השירותים

שינוי ו/או המוצר את שצרכו משקיהבית בהיקף שינוי לבטא יכולים שנצרכה בכמות שינויים
צריכת על שדיווחו משקיהבית אחוז את מציג 3 לוח משקבית. כל עלידי שנצרכה בכמות
אחוז  שיניים לריפוי בהוצאות קיים הבולט השינוי וב1992/93. ב1986/87 בריאות שירותי/מוצרי
לאחוז באשר ל£ל35. 28 מ£9 האחרונות השנים בשש עלה אלה שירותים שצרכו המשפחות
השנים שש שבמהלך לראות ניתן שיקום, ומכשירי תרופות פרטיים, שירותים שצרכו משקיהבית
ירד פרטי רופא על הוצאה להם שהיתה משקיהבית (אחוז גדולים שינויים בהם חלו לא הנסקרות
מכשירי על ההוצאה ואחוזי ל$40, מ6ל39 קלות עלתה תרופות על ההוצאה ל6?11; מ£ל13 מעט

6ל14). לעומת 6ל12  הם אף דומים שיקום

ו1992/93 1986/87 בשנים חודשים) (ב3 לבריאות הוצאות על המדווחים משקיהבית אחוז :3 לוח
1992/93 1986/87

98 98 0ה"כ  בריאות
94 94 בריאות ב*0וח
94 94 לקופותחולים אחיד מס
7 2 ביטוח בחברות ביטוח

35 28 שינ"ם ריפוי

31 24 שיניים טיפולי
8 6 שיניים ביטוח

67 60 לבריאות אחרות הוצאות
מזה:

11 13 פרטי רופא
40 39 תרופות
14 12 אופטיים שיקום מכשירי

ו1989. 1994 הלמ''ס, מקור:

שירותי על הוצאות להם שהיו משקיבית אותם של בהוצאות השינויים להבנת תורם 4 לוח
(3 לוח (ראה עלה שיניים טיפולי על הוצאות להם שהיו משקיהבית שאחוז מתברר הבריאות.
(לוח השתנתה ולא כמעט הממוצעת שההוצאה כך ריאלית, ירדה הטיפולים בעבור עצמה וההוצאה
במחיריהם מהירידה בעיקר שנבעה שיקום, מכשירי על בהוצאות גם נמצאה ריאלית ירידה .(2

פרטי. רופא שירותי בצריכת וכן (2 (לוח היחסיים
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(בש"ח 1992/930 1986/87 לבריאות, הוצאות על שדיווחו משקיבית של ממוצעת הוצאה :4 לוח
למשקבית) לחודש

שינוי אחוז במחירי 1986/87
ריאלי 1992/93 *1992/93

.4ל9 5,102 4,674 לתצרוכת הוצאות 0ן
%54 383 250 בריאות0הכ
Wia 208 108 בריאות ביטוח
9^ '199 104 לקופותחולים אחיד מס
$14 138 161 ביטוח בחברות ביטוח

^ל10 212 237 ר'פוישינ"ם
$10 237 262 שיניים טיפולי
0?6 50 50 שיניים ביטוח

£39 131 128 אחרות בריאות הוצאות
מזה:

$19 91 112 פרטי רופא
$45 71 49 תרופות
;$20 112 140 אופטיים שיקום מכשירי

.2.51 פי היתה הכללי המדד עליית *

ו1989. 1994 הלמ"ס, מקור:

העלייה כלומר, בכ$14. ריאלית ירד ביטוח בחברת ביטוח בגין למשפחה שהתשלום רואים בנוסף,
צריכת עלה. המבוטחים שאחוז בכך בעיקר מוסברת פרטיות ביטוח בחברות ביטוח על בהוצאות

.(3 (לוח השתנה ולא כמעט שצרכו המשפחות אחוז כאשר ב$45 עלתה התרופות

וסיכום דיון .3
כבר נמשכת לבריאות הלאומית ההוצאה במימון משקיהבית של בחלקם המתמדת העלייה
הלאומית ההוצאה מסך כ$32 משקיהבית הוצאת היתה השמונים שנות באמצע מעשור. למעלה
במימון הממשלה של בחלקה בירידה לוותה זו עלייה ב1992. ל$52 עד טיפסה והיא לבריאות
הוא זו במגמה העיקרי המרכיב ב1992. ל$47 השמונים שנות באמצע מ$52 הבריאות שירותי

בהמשך. שיובהר כפי היחיד, הגורם אינו הוא אך האחיד, המס בתשלומי העלייה
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השנים בשש הוכפלו כמעט בקופותהחולים חברות בגין משקיהבית של שההוצאות עולה מהסקר
מהחשבונאות המתקבלת התמונה עם אחד בקנה עולה זה ממצא ל1992/93. מ1986/87 שעברו

סך תשלומי הלאומית החשבונאות לפי הקופות. של הכספיים הדו"חות על המבוססת הלאומית
משקי מספר (כאשר 1992 לבין 1986/7 בין בכ$120 עלו חבר דמי בגין לקופות הבית משקי כל
ב1993. נוסף ניכר גידול מסתמן הלמ"ס של ארעיים ומנתונים תקופה), באותה בכ£ל17 גדל הבית 1

בסך ריאלי מגידול או לנבוע יכול בקופותהחולים חברות בגין משקיהבית בהוצאות זה גידול
הקופות. במימון משקיהבית של בחלקם מגידול או קופותהחולים, של (ההוצאות) התשלומים
מהחשבונאות הדומיננטי. הוא הראשון הגורם כאשר הגורמים, שני של שילוב כאן שהיה נראה
ל1992. 1986/87 בין בקירוב %80a ריאלית עלו קופותהחולים של שהתשלומים מתברר הלאומית
בשנת ל£389 ב1986/87 מ6ל36  הקופות במימון משקיהבית של חלקם גם עלה תקופה באותה
בקופות לנפש בהוצאות נוסף ריאלי גידול חל שב1993 עולה הלמ"ס של ארעיים מנתונים 6.1992

ביטוחים החלת בשל כנראה היתר בין הקופות, במימון משקיהבית של בחלקם וכן החולים
למיניהם. משלימים

בכמות גידול למנות: אפשר קופותהחולים של לנפש בהוצאה לעלייה האפשריות הסיבות בין
(בקהילה בשירות שונים שיפורים השירותים, סל הרחבת למבוטחיהן, מציעות שהקופות השירותים
ייתכן קונות. שקופותהחולים העיקריים השירותים מחירי של ריאלית והתייקרות ובביתהחולים)
זו), בתקופה ב^16 ריאלית עלתה הכספית (ההכנסה המשפחות של החיים ברמת שהעלייה גם

הקופות. באמצעות המסופקים בריאות לשירותי הביקוש את הגבירה

ב'סוח ביובחת ב'ס™
חבר בדמי מהגידול יותר אף חד (£2009 (מעל ביטוח בחברות ביטוח על בהוצאות הגידול
שהוצאות לכך לב לשים יש זאת, עם ניכרת. בצורה הוא אף גדל המבוטחים אחוז בקופותהחולים.
אחר לעקוב מעניין יהיה בעתיד בריאות. ביטוח על ההוצאות מסך בלבד כ$5 מהוות עדיין אלו

עליו. ישפיע בריאות ביטוח חוק ואיך האם ולבדוק הזה המגזר התפתחות

שינ"ם רפואת
פחות אךהרבה בישראל, משפחות של הצריכה הוצאות מסך יותר גדלו שיניים טיפולי על ההוצאות
הגידול אחרים, בריאות משירותי שבשונה לכך, במיוחד לב לשים יש בריאות. על מההוצאות

דמי הן כוללים ממשקיבית קופותהחולים של התקבולים על הלאומית החשבונאות של הנתונים 6
ברור לא ועדיין ב1986/87, הקופות מתקבולי 3096 היוו בלבד חבר דמי עצמית. השתתפות והן חבר

ל1992. המקביל הנתון להיות צריך מה
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מעליית ולא שיניים, טיפולי בגין הוצאות להן שהיו המשפחות בשיעור מעלייה נובע בהוצאה
כגורם הביטוח חברות גורמים: מספר של משילוב נובע שהדבר ייתכן הכללי. למדד יחסית מחירים
דקלה) (כגון שיניים לביטוחי הגדולות הרשתות התרחבות לטיפולים), לפנות (ומדרבן מחירים מרסן
מברית ההמונית העלייה בעקבות היתר בין השיניים, רופאי במספר הניכר הגידול והשפעת
שיניים המבוטחותבביטוח המשפחות שיעור גדל הנבדקת שבתקופה לציין חשוב לשעבר. המועצות
שיניים ריפוי על ההוצאה כל מסך שיניים ביטוח על ההוצאה של וחלקה (8 ל90 (מ^6 במקצת רק
מצריכת ניכר חלק העבירו משקיהבית הללו השנים שבשש נראה לא כ^5.  רמה באותה נשאר
למרות זאת, עם שיניים. ביטוח של למסגרת ישיר תשלום של ממסגרת שלהם השיניים ריפוי

הביטוח התפשטות של שהאיום ייתכן השיניים, ריפוי מהוצאות קטן חלק כיום מהווה שהביטוח
במחירים. לריסון והביא השיניים רופאי בקרב מרסן גורם היווה

תחפות

מהמדד פחות ב1496 עלה התרופות מחירי שמדד מאחר ב6ל49. ריאלית גדלה תרופות על ההוצאה
יחסיים. במחירים שינויים של ההשפעה את שמנכים לאחר זה בסעיף 7596 של גידול נשאר הכללי,
בקופותהחולים7 תרופות על בתשלום העצמית ההשתתפות מהגדלת זה גידול נובע שבחלקו ייתכן
מצד כספית השתתפות ללא כלומר,  "פרטי" באופן שנרכשו תרופות על בהוצאה שחל מהגידול וכן
תרופות בעבור היו תרופות על מההוצאות כמחצית שב1992/93 לציין יש זה בהקשר הקופות.
מהגידול שבשונה לציין מעניין זה בהקשר .(1986/87 לגבי מקביל מידע (אין "פרטי" באופן שנרכשו
טמפונים גפן, (צמר רפואה חומרי על הריאלית ההוצאה תרופות, על הריאלית בהוצאה 50 כ70 של

ב4096. ירדה דווקא תרופות, נמכרות בהם מקומות באותם כלל בדרך שנמכרים ותחבושות)

פרטיים "שיחודם

מיון, חדרי בעבור הוצאות פרטיים, ואשפוזים ניתוחים פרטי, לרופא הוצאות כלולות זה בסעיף
2590 של גידול חל כאן וכר. אמבולנסים, אלטרנטיבית, רפואה מיוחדים, טיפולים פרטית, אחות

בשירותים. השימוש בהגדלת ולא בלבד במחירים בגידול כנראה, מדובר, אך

לקופותהתלים חבר למסי התשלומים ללא בריאות הוצאות 0ן
ושירותים/הוצאות השיניים רפואת המסחרי, הביטוח את הכוללים נתונים על להסתכל עניין יש

ההוצאה זה. למכלול כלל, בדרך מתכוונים, הם פרטי" ל"מימון מתייחסים כשאנשים שכן אחרים,
של גידול ב1986/87, ש"ח 145 לעומת ב1992/93 בממוצע ש"ח ב173 הסתכמה הללו הסעיפים על

קופות השתתפות (ללא פרטי באופן שנצרכו לתרופות רק מתייחס התרופות מחירי מדד חישוב 7

התרופות. צרכני של העצמית בהשתתפות מהשינוי הושפע לא זה מדד לכן החולים).
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(ו^28 בריאות על משקיהבית מהוצאות כ6096 הללו ההוצאות היוו 1986/871 כ8.1996

בריאות על משקיהבית מהוצאות כ^48 היוו הם ב1992/93 לבריאות). הלאומית מההוצאה
לבריאות). הלאומית מההוצאה 289601)

לפי בריאות. על הוצאות להם שהיו שדיווחו משקיהבית ואחוז בריאות על הוצאות ממוצע :5 לוח
ו1992/93 1986/87 סטנדרטית לנפש נטו הכנסה עשירוני

המדווחים אחוז לחודש) (ש"ח הוצאות
שינוי 96

שינוי $ 1986/87 1992/93 ריאלי 1986/87 1992/93 עשירונים

בריאות ביטוח
03< 94 94 943' 101 197 0הכ
396 83 86 12796 48 109 1

196 92 91 15296 60 151 2
$1 92 93 11196 68 143 3

296 95 93 6ל110 83 179 4
296 96 94 8896 95 179 5
096 96 96 10196 100 201 6
096 97 97 8170 118 213 7
** 97 96 9990 123 245 8
096 97 97 8396 146 267 9
196 97 96 6796 168 280 10

שיניים ריפוי
>*ר 28 35 133. 66 75 0הכ
1196 14 25 11396 15 32 1

6ל12 18 30 2796 33 42 2
896 23 31 2796 48 61 3
996 27 36 1596 53 61 4
5* 28 33 1296 65 73 5
9* 29 38 4896 60 89 6
396 36 39 1596 73 84 7
7* 34 41 4996 80 119 8
596 38 43 1796 110 91 9^ 33 38 1996 123 100 10

1992/93 במחירי *

מהשינוי בעיקר, נובע, האחרונות בשנים לבריאות משקיהבית בהוצאות הגידול לסיכום,
שירותים על בהוצאות מהשינויים לצפות, היה שניתן כפי ולא, לקופותהחולים בהוצאה המשמעותי

עלייה חלה האם בדקנו לפיכך, מאוד. גדלו אלה שהוצאות בשטח התחושה לאור מפתיע, הממצא 8

בין מהשוואה האמצעים. מעוטי משקיהבית עלידי קוזזה אשר האמצעים, בעלי אצל גדולה
ה"עשירים" אצל דווקא בהוצאות משמעותי גידול של מגמה נמצאה לא השונים בעשירונים השינויים

.(5 לוח (ראה
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היתר, בין מקורן, פרטיים שירותים ההוצאותעל בהיקף הגידול לגבי שרווחו שהדעות ייתכן פרטיים.
דומה השירות הספקת אופן שבהן אחרות לקופות כללית קופתחולים חברי מבוטחים של במעבר
בתקופת הפרטיות בהוצאות גידול שהתרחש ייתכן בנוסף, הפרטי. במגזר הקיימים לדפוסים יותר

הקופות. דרך שוב מתקבלים השירותים עיקר כיום אד הסקרים, שני שבין הביניים
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ביבליוגרפיה ;

ראשיים. ממצאים אי: חלק ,1992/93 המשפחה הוצאות 0.1994קר לסטטיסטיקה. המרכזית הלשכה
.964 מס' פרסום

.5 מסי הסטטיסטי לירחון המוסף .1995 לסטטיסטיקה. המרכזית הלשכה

.1994 לישראל הסטטיסטי השנתון 1994א. לסטטיסטיקה. המרכזית הלשכה

.8 מ0י הסטטיסטי לירחון המוסף .11994 לסטטיסטיקה. המרכזית הלשכה

.60 ס0 סכנ' פרסום לצרכן. הסחר'ם מדד .1992 ל00ט00יקה. המרכזית הלשכה

.6 מ0י ת00טי0סי לירחון הסו0ף .1990 לסטטיסטיקה. המרכזית הלשכה

כללם. סיכומים אי: חלק .1986/87 המשפחה הוצאות 1989.סקר לסטטיסטיקה. המרכזית הלשכה
.837 מס' פרסום

וכרך א' כרך .1990 בישראל. הבריאות מערכת של ויעילותה תפקודה לבדיקת הממלכתית ועדתהחקירה
ירושלים. וחשבון, דין בי,

ירושלים. ומחשוב. מידע שירותי בישראל. יום לטיפול והיחידות האשפוז ס!0דות .1993 הבריאות. משרד

J***/a'*'nd Barnea, T. 1992. "Private Outlets for Public Limitations: the Rise of Commercial
Health durance in Israel". Journal of Health Policy, Politics and Law 17(4):783811.
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Abstract

Duirng the past decade many changes have taken place in Israel's health system. Many
observers believed that these changes had brought about a significant increase in household
expenditure on health, particularly on pirvate medical services. The publication of data from
the 1992/93 Family Expenditure Survey made possible a compairson with data from the
Family Expenditure Survey conducted six years earlier, intended to empiircally test this
belief.

The compairson reveals that while total consumption expenditure roseby 99£ in real terms
(and money expenditure rose by 1570), expenditure on health rose by nearly509£ in real
terms. This was the result not only of a relatively high increase in pirces, but also of an
increase in the quantity of services and products consumed. Expenditure on pirvate medical
services grew by 2596 and expenditure on commercial insurance by more than2009£ (even
though the average level of expenditure for commercial insurance remains low in absolute
terms). The greatest increase in expenditure in absolute terms was in payments to sick funds.
Thus, the pirncipal finding is that the increase in household expenditure on health between
1986/87 and 1992/93 is the result, pirmairly, of the significant irse in payments to sick funds
and not, as might have been expected, of a irse in expenditure on pirvate services. Further
research is needed to determine the extent to which this increase is the result of expanded
purchase of private medical services by the sick funds.
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